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Datum:

25 augustus202O

Portefeuillehouder:
P.L. van Meekeren

Domein / Team
RUID / ONTW

Ondenruerp:

Wensen en bedenkingen Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid
Samenvatting:
Op 12 mei hebben wij u gevraagd Wensen en Bedenkingen in te dienen over de concept
Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid (RES NHZ). U kon hiervoor een
werkbijeenkomst bijwonen op 30 juni, tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige fracties
hun wensen en bedenkingen geuit (verslag is bijgevoegd).
Naar aanleiding van dit verslag stellen wij u voor in te stemmen met bijgevoegd besluit met
daarin wensen en bedenkingen opgenomen.
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Purmerend, 25 augustus 2020
Aan de gemeenteraad van Purmerend,

lnleiding en probleemstelling:
Op 12 mei 2020 hebben wij u de concept Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid
toegestuurd. Hierbij hebben we aangegeven dat wensen en bedenkingen geuit kunnen
worden.
Op 30 juni is een bijeenkomst georganiseerd waarin u uw wensen en bedenkingen hebt
aangegeven. Het verslag is bijgevoegd.

Oplossi ngsrichtingen :
Wij hebben kennis genomen van de door u genoemde wensen en bedenkingen. We stellen
vast dat geen van de aangevoerde wensen en bedenkingen bij voorbaat op steun van de
meerderheid van uw raad kan rekenen. Welzien we in de wensen en bedenkingen een
tweetal onderdelen die wij als college kunnen onderschrijven. Wij stellen daarom voor dat u
het volgende besluit neemt:
1. Dat u zich over het algemeen kuntvinden in de voorstellen van de regío Zaanstreek
Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duurzame energie
(zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonneenergie.
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt (niet alle aangegeven
parkeerplaatsen zijn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer aandacht zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie)
Over de overige door u genoemde wensen en bedenkingen kan in de commissie- en
raadsvergadering het debat worden gevoerd. Na dat debat kan via een amendement een
wens of bedenking worden toegevoegd c.q. venrvijderd.
Na vaststelling wordt uw raadsbesluit opgestuurd aan het programmabureau RES NHZ,
zodat het meegestuurd kan worden naar het PBL ten behoeve van de doorrekening van alle
RESsen.

lnhoudelijke behandeling wensen en bedenkingen
Ter toelichting op het vervolgproces omtrent de wensen en bedenkingen van alle gemeenten
in onze regio nog het volgende.
Het proces van de conceptRES is een bottom-up proces. De wensen en bedenkingen worden
meegenomen bij de doorrekening van de conceptRES(sen) door het PBL. Mede naar
aanleiding van deze doorrekening worden alle reacties, inclusief uw wensen en bedenkingen,
door het programmabureau voorzien van een inhoudelijke reactie. Wijzullen u t.z.t.
informeren over deze reactienota, zodat u weet wat er met uw reactie wordt gedaan in de
RES 1.0.
De fase waarin we nu zitten, vraagt dus niet om een inhoudelijke beoordeling van de wensen
en bedenkingen; dat volgt nadat de wensen en bedenkingen zijn voorzien van een
inhoudelijke reactie door het programmabureau. ln dat stadium zal de RES 1.0 (door alle
gemeenteraden ) worden vastgesteld.
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Energie-reductie
Tijdens de bijeenkomst op 30 juni is door meerdere partijen aandacht gevraagd voor het
treffen van energie-reducerende maatregelen (waaronder isolatie). Deze opgave ontbreekt in
de concept RES, ondanks dat dit een van de belangrijkste maatregelen is, die bewoners zelf
kunnen treffen. Wij zijn het met u eens, dat het treffen van energie-reducerende maatregelen
(isolatie) een van de belangrijkste opgaven is van de energietransitie. We stellen voor om dit
ondenruerp wel als wens en bedenking op te nemen. De energiereductie is te belangrijk om
niet op te nemen.
Hierbijwillen we opmerken, dat dit geen ondenarerp van de RES was. De RES is een van de
instrumenten die ingezet wordt om uitvoering te geven aan de afspraken van het
klimaatakkoord. De RES gaat over de opwek van duuzame energie en over de verdeling
van warmte in de regio. Deze opgave is voor elektriciteit gekwantificeerd tot 35 TWh. Bij deze
opgave is rekening gehouden met 30% reductie in energiegebruik (o.a. door isolatie).
Juridische borging
De RES krijgt pas juridische status bij vastlegging in het omgevíngsbeleid (dan is er
mogelijkheid tot bezwaar en beroep).
Bijeenkomst 26 aug ustus
Op 26 augustus staat een fysieke regionale raadsleden bijeenkomst gepland, over de
concept RES. De resultaten en inbreng die mogelijkenrvijs voortkomen uit deze bijeenkomst
hebben we, gezien de aanlevertijden die gelden, beperkt tot niet kunnen ven¡¿erken.
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie, komen we hier, indien aan de orde, op
terug.

Meetbare doelstel

I

in

gen

N.v.t.

Financiële consequenties:
Ten behoeve van de uitvoeringskosten voor gemeenten na 2021 wordt een zgn. artikel2onderzoek (Gemeentewet) gedaan, dat voor 2021gereed moet zijn.
Communicatie:
ln de komende maanden wordt er gewerkt aan de RES 1.0. Hierbij zullen ook sessies worden
georganiseerd met belanghebbenden (energiecoöperatie, bewoners, bedrijven enz) binnen
de gemeente.

Relatie met fusie:
Op 30 juni hebben de raadsleden van de gemeente Purmerend en Beemster tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst hun wensen een bedenkingen geuit.

Duurzaamheid:
De conceptREs NHZ geeft zoekgebieden aan waar (grootschalig) duurzame energie kan
worden opgewerkt.
Mon itori ng/evaluatie

:

N.v.t.
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Voorstel:
Wij stellen u voor het volgende te besluiten:
1. Dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de concept RES Noord
Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duurzame energie (zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonne-energie.
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt (niet alle aangegeven
parkeerplaatsen zijn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer aandacht zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).

Burgemeester en wethouders van Purmerend,
de
de burgemeester,

secretaris

I

Bijlage(n):
1. Beknopt verslag werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid,
d.d. 30 juni 2020
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De raad van de gemeente Purmerend,
gelezen het voorstelvan burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020,
Gelezen de conceptRES, te raadplegen via

httpi:{/gnerq¡ere
Zuid-22- ap ril20 20

.

p

DF-Concept-REs-Noord-Holland_

df ,

Gelgzeljet (beknopte) verslag van de werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord
Holland Zuid d.d. 30 juni 2020.

BESLUIT:
zich over het algemeen te kunnen vinden in de voorstellen van de concept RES Noord
Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duuzame energie
(zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonneenergie.

2'

de volgende wensen en bedenkingen over de ConceptRES Noord Holland Zuid te
hebben:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt lnietaile aangegeven
parkeerplaatsen zíjn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer inzet zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).
d. lnnovatieve windenergie in purmerend en omgeving behoort tot de
mogelijkheden voor duuzame energieopwekking en mag niet worden
uitgesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare
de

g d.d.24 september 2020

êf,
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Beknopt verslag werkbijeenkomst Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid
(RES NHZ)
Datum
Aanvang/einde

Voozitter

30 juni 2020

19.00/20.15 uur
mevrouw N. Saaf

Aangezien het een werkbijeenkomst betreft, is er geen presentielijst bijgehouden.
Aanwezige fracties Beemster: BPP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks en WD.
Aanwezige fracties Purmerend: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, WD, Leefbaar
Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend
1. Opening en mededelingen
De voozitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom

2. lntroductie door de voorzitter
De fracties wordt gevraagd het college bouwstenen mee te geven voor de op te stellen
conceptbrief met wensen en bedenkingen m.b.t. de regionale energiestrategie deelregio
Zaanstreek-Waterland.

3. Bouwstenen wensen en bedenkingen concept RES NHZ
Stadspartij (Purmerend) :
kan zich vinden in de voorstellen in de concept RES.
kijk ook naar wat nieuwe alternatieve technieken kunnen betekenen in de toekomst
Alleen wind- en zonnetechnieken zijn niet voldoende.

.
.

Gemeentebelangen Purmerend:
vindt dat er zo snel mogelijk moet worden gestopt met biomassa als energiebron.
ga op zoek naar goede alternatieven die op brede steun kunnen rekenen in de
samenleving.
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van
zonne-energie.
voor plaatsen van zonnepanelen op daken van parkeervoorzieningen.

.
.

.
.
.

tegengrondgebondenzonneweides.

D66 (Beemster):
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van
zonne-energie.
voor plaatsen van zonnepanelen op daken van parkeervoorzieningen.
bedenkingen bij het ruimtebeslag van de duurzame productie-eenheden.
bedenkingen bij de ongebreidelde energievraag.
bedenkingen bij het zoekgebied langs de A7 voor windenergie.
bedenkingen bij zonneweiden in het productiegebied.
bedenkingen bij de participatie van de gemeenteraden.

o

.
.
.
.
.
.
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bedenkingen bij het gemak waarmee de huidige ruimtelijke kaders ter discussie
worden gesteld.
kijk ook naar bezuiniging, verspilling, andere bouwmethodieken.

a

CDA (Purmerend):
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van
zonne-energie.
voor plaatsen van zonnepanelen op daken van parkeervoozieningen (maar niet ten
koste van groenvoozieningen).
voor zonneweides in productiegebieden (bijv Baanstee, als er voorlopig geen
woningbouw of bedrijven komen zonneweides plaatsen)
afiruachten wat nleuwe technieken kunnen betekenen in de toekomst.
meer aandacht voor isoleren en energie besparen.
verder akkoord met concept-REs.

.

.
.

.
.
.

Groen Lin ks (Purmerend):

.
.
.
.

.
.
.

kan zich op hoofdlijnen vinden in de concept-RES.
meer aandacht voor isoleren.
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken
van zonne-energie.
voor plaatsen van zonnepanelen op daken van parkeervoorzieningen (maar niet ten
koste van groenvootzieningen).
kük naar gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking.
biomassa is een transitie-energie die z.s.m. betere oplossingen voor moeten worden
gevonden.
het Beusebos is geen zoekgebied voor zonnepanelen op daken van
parkeergelegenheden.

BPP (Beemster):

.
¡
.

r
o
.
.
.
.

wilzich in dit stadium beperken tot de hoofdlijnen.
voelt zich niet serieus genomen gezien het gestelde in de conceptRES.
wil eerst de reikwijdte van de totale opgave uitgelegd krijgen, wetenschappelijk
onderbouwd, per fase het einddoel in acht nemend en niet gestuurd door
onderliggende politieke argumenten.
mist burgerdoelen, bezuinigingsmaatregelen.
mist de invloed van klimaatverandering, wereldwijde problemen, nog niet van het gas
af, opslagtechnieken, waterstofeconomie, kernenergie, voorzichtigheid bij
ruimtegebruik, groot denken op 120 meter boven het maaiveld.
biomassa is een transitie-energie.
wil de Beemsterverordening inzake zonneweides meenemen als leidraad richting het
Waterlandse.
de mogelijkheid van de inzet van windturbines ondezoeken kan altijd. Dat wil niet
zeggen dat ze er moeten komen.
wil meer aandacht voor participatie en draagvlak.
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PvdA

o

¡
WD

.

(Purmerend):

.

gâârì we de doelstellingen wel halen als er we onszelf teveel beperkingen gaan
opleggen? Waar liggen de grenzen? Zijn zonnepanelen op daken wel voldoende?
Moeten we toch concessies doen? Moeten we toch veel meer windmolens naast de
A7 plaatsen? Moeten we toch zonneweides plaatsen? De PvdA is hier geen
voorstander van.
mist wat nieuwe technieken kunnen betekenen in de toekomst (waterstof,
zoutreactor).

(Purmerend):
maak gebruikt van de ruimte in Purmerend en plaats zaken in het stedelijk industrieel
gebied, zodat de Beemster groen kan blijven.
rârd van Purmerbos en industriegebieden zijn goede plekken voor windturbines en
zonnepanelen.
btj geluidsschermen langs A7 kunnen zonnepanelen worden geplaatst.
plaats zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen en stimuleer huiseigenaren
om zonnepanelen op daken te plaatsen door te laten zien dat het een goede
investering is.
startpunt is sluitende balans tussen vraag en aanbod naar energie.
neem in vervolgdocument op wat de pijnlijke maatregelen zijn die nodig zijn om in
eerste instantie een balans te vinden tussen aanbod en vraag. En z.s.m. de
pijnpunten laten vallen als daar betere alternatieve nieuwe mogelijkheden voor zijn.

o
.
.
.
.

CDA (Beemster):
vindt de concept-RES een goed en ambitieus stuk.
zorgen over belastbaarheid van het huidige Nederlandse net. Vreest dat dit
ontoereikend is.
jammer dat er nog nauwelijks mogelijkheden/technieken zijn voor de opslag van
overtollige energie.
de terugleveringsgarantie voor part¡culieren aan het net tegen een bepaalde
vergoeding moet niet worden afgebouwd.
zorgen over status biomassacentrale. ls het echt duurzaam?
mist besparen en isoleren.
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken
van zonne-energie.
tegen grondgebonden zonnepanelen en tegen zonneweides. Zeker op
productiegebied.
onderwijs: zijn er genoeg vakmensen bijvoorbeeld als het gaat om isoleren?

.
.

o

.

.
.
.

.

.
.

Geen windmolens in Beemster. Ook niet onderzoeken.

D66 (Purmerend):
kan zich op hoofdlijnen vinden in de conceptRES.
voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken
van zonne-energie. Overheid kan hier nog veel meer op sturen.
voor plaatsen van zonnepanelen op daken van parkeervoorzieningen.
voor kleinere windmolens op daken van appartementecomplexen en nokken van
boerderijen.

.
.

.
.
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.
.
.
.

snel inzetten op transitie van biomassa naar geothermie, aquathermie en
restwarmte en eventuele andere nieuwe technieken.
meer landelijk en internationaal kijken waar je energie vandaan haalt.
voêg bijgewerkte kaart toe.
zorgen over zonnepanelen op water, want de effecten op de natuur zijn nog niet
geheel bekend.

PvdA/Groen Lin ks ( Beemster)

.
o

¡
.
WD

.

¡
.
.
.
.
¡
.
r

:

minder enthousiast over de participatie als raad.
herkent zich niet in de ambitie die is geformuleerd voor de Beemster, want heeft hier
nooit in de raad over gesproken.
vindt alleen zonnepanelen op daken te mager. Er worden geen keuzes gemaakt over
echt ingrijpende zaken.
mist afbouw van biomassa.

(Beemster):

voor benutten van daken voor het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van
zonne-energie. Overheid kan hier nog veel meer op sturen.
elektra nieuwe woningen: voon¡¡aarde bij de bouw opnemen m.b.t. het bijdragen van
eigen opwek van elektriciteit.
inzet van bedrijventerreinen als smart grid: tijdens werktijden warmte leveren aan de
omgeving en buiten werktijden de niet benodigde stroom.
voor het uitbreiden van zoekgebieden voor zonnepanelen langs 47, AB en A10. Wil
hier de N244, N247 en de N235 nog aan toevoegen.
tegen het inzetten van deze zoekgebieden voor windenergie.
handhaaf de afstandscriteria van windmolens. Let ook op zoekgebied van
Amsterdam dat grotendeels langs de grens met Zaanstreek-Waterland ligt. Ook hier
zijn de afstandscriteria van belang voor de inwoners van de regio NHZ. Plaats zelf
ook geen windmolens op de grens met een buurgemeente.
wil meer mogelijkheden zien voor de ontwikkeling van nieuwe technieken.
is blij dat biomassa wordt gezien als transitiebrandstof.
pleit voor interregionaal overleg.

4. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

